
 
Yadea zostaje regionalnym partnerem Mistrzostw Świata FIFA™ 2018 w Azji 

SZANGHAJ /PRNewswire/ -- Firma Yadea, lider na rynku produkcji motorów, rowerów i skuterów na 
energię elektryczną została regionalnym partnerem Mistrzostw Świata FIFA™ 2018. Jako partner 
regionalny w Azji firma Yadea otrzyma szereg praw, w tym promocję na tablicach LED w trakcie 
wydarzenia, dostęp do biletów oraz prawa do wykorzystywania marki w regionie. 

Współpraca z FIFA jest nowym wyznacznikiem dla firmy Yadea. Partnerstwo potwierdza status firmy jako 
światowej klasy marki na drodze do ekspansji międzynarodowej. Założona w 2001 roku firma produkuje 
wysokiej klasy motocykle, rowery i skutery na energię elektryczną, prowadzi zaawansowane działania w 
zakresie badań i rozwoju oraz utrzymuje międzynarodową sieć sprzedaży obsługującą eksport produktów 
firmy do 66 krajów na świecie. 

– Dla Yadea status partnera regionalnego w Azji z okazji Mistrzostw Świata FIFA™ 2018 to prawdziwe 
wyróżnienie. Mistrzostwa są jednym z wydarzeń, które cieszy się największą oglądalnością i z pewnością 
wpisują się w strategię internacjonalizacji i pozycjonowania premium marki – skomentował Liu Yeming, 
prezes firmy Yadea Technology Group. – Yadea zsynchronizuje regionalne kampanie promocyjne z 
Mistrzostwami Świata FIFA™ 2018 w celu zainteresowania fanów piłki nożnej i podnoszenia świadomości 
na temat naszych wysokiej jakości motocykli, rowerów i skuterów na energię elektryczną – dodał prezes. 

– Z przyjemnością witamy firmę Yadea pośród naszych partnerów regionalnych i nie możemy doczekać 
się współpracy. Razem dotrzemy do większej liczby fanów piłki nożnej w tym ważnym dla FIFA regionie – 
skomentował główny dyrektor handlowy FIFA Philippe Le Floc'h. – Firma Yadea przemawia do młodych, 
zwłaszcza zainteresowanych zrównoważonym stylem życia. Te dwa aspekty są dla nas szczególnie 
ważne – dodał dyrektor. 

W ostatnich latach firma Yadea skupiła się na orientacji strategicznej w kierunku produktów luksusowych, 
stosując zasadę „dostarczania produktów dających konsumentom poczucie dobrobytu". Firma podpisała 
umowy o współpracę między innymi z amerykańskim koncernem motocyklowym Lightning Motors, znaną 
firmą projektancką z Austrii KISKA, austriacką marką Swarovski oraz firmą Panasonic z Japonii. Ponadto 
firma jako jedyna jest w posiadaniu krajowego laboratorium akredytowanego przez Chiński Krajowy 
Urząd do spraw Oceny Zgodności (CNAS). Laboratorium zapewnia wsparcie dla motocykli klasy 
wyścigowej, technologii smart w klasie motoryzacyjnej oraz świadczy usługi motoryzacyjne w klasie 4S. 
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